
„Vara sanie şi iarna car”, aşa spune vorba 
pe care o parafrazează titlul nostru. 

Aşa face omul gospodar. Şi la fel procedează şi in-
stalatorul priceput. Avem veşti bune pentru toţi spe-
cialiştii în soluţii de încălzire moderne şi inovatoare. 
Ştim că ne aşteptaţi cu noutăţi fi indcă aşa v-am obiş-
nuit şi aşa am promis chiar de la începutul acestui an: 
2008 este anul noutăţilor Purmo.

Vara Purmo şi iarna tot Purmo
Deşi vara este în toi, iar căldura abate interesul tu-

turor de la subiectul referitor la soluţiile de încălzire a 
locuinţei sau poate tocmai de aceea..., ne-am gândit 
să vă prezentăm una dintre cele mai proaspete nou-
tăţi ale mărcii Purmo: sistemul de dezgheţare pentru 
suprafeţele exterioare.

Din dorinţa noastră de a veni în întâmpinarea ori-
cărei nevoi legate de soluţiile de încălzire vă supu-
nem atenţiei un sistem inovator şi revoluţionar des-
tinat în special spaţiilor de acces în locuinţe şi clădiri, 
o soluţie perfectă anti-îngheţ şi anti-acoperire cu ză-
padă pentru zonele de intrare şi ieşire din incinte, fi e 
acestea trepte, alei sau rampe.

Sistemul de dezgheţare a spaţiilor exterioare este 
compus dintr-un set de cabluri cu putere de dezgheţare, 
un termostat electronic şi un senzor de contact cu supra-
faţă, care controlează nivelul de umiditate, aerul şi tem-
peratura suprafeţei exterioare. Siguranţa, abilitatea de a 
preveni şi continuitatea sunt cuvinte-cheie care justifi că 
o investiţie menită să îi protejeze pe oameni şi să contri-
buie la transportul de mărfuri în deplină siguranţă.

Acest sistem multifuncţional de dezgheţare poate 
fi  instalat cu scop de prevenire anti-alunecare în zo-

nele de rampe, la intrările sau ieşirile din clădiri. Siste-
mul menţine totodată, pe toată perioada funcţionării 
o zonă perfect uscată  a intrărilor şi ieşirilor, zi şi noap-
te, a spaţiilor comerciale, a centrelor de distribuţie, a 
parcărilor, a staţiilor anti-incendiu, a intrărilor în spi-
tale şi şcoli sau a oricăror altor instituţii sau locuri al 
căror acces presupune trafi c intens de persoane. Sis-
temul este o protecţie garantată împotriva depune-
rii de zăpadă sau a formării gheţuşului, atât pe peri-
oada zilei, cât şi în timpul nopţii, când temperaturile 
sunt mai scăzute, fenomen ce duce la formarea ghe-
ţii. Sistemul Purmo de dezgheţare a suprafeţelor de 
exterior este un echipament modern, foarte avansat 
din punct de vedere tehnologic, ale cărui rezultate în 
reducerea de costurilor pentru energie sunt specta-
culoase, acestea putând să scadă până la 50%.

În cazul protecţiei rampelor sau aleilor, funcţia ter-
mică poate fi  controlată prin acel termostat electro-
nic de care aminteam mai sus, care dispune de un 
senzor ce controlează umiditatea, temperatura la su-
prafaţă şi temperatura din aer. Sistemul se va activa 
automat în momentul în care înregistrează un nivel 
de umiditate în combinaţie cu un nivel mai scăzut al 
aerului sau a temperaturii suprafeţei degivrate  şi va 
regla situaţia din termostat. Senzorul este prevăzut 
cu un element de încălzire de 6W, care topeşte zăpa-
da şi gheaţa instantaneu.

Durabil
Sistemul de cabluri de dezgheţare pentru exteri-

or de la Purmo benefi ciază de o garanţie de 10 ani 
de operare electrică, dar poate rezista chiar şi pes-
te această perioadă. Cablul de 28 W/m este un dublu 
cablu conductor, special prevăzut să reziste la presi-
unea care se creează pe suprafeţe încercate de trafi c 
intens şi greutăţi considerabile şi pe asfalt şi are o re-
zistenţă la încălzire de până la 160 grade Celsius.

Uşor de instalat
Sistemul de cabluri de dezgheţare pentru exteri-

or de la Purmo este gândit pentru a reduce costurile 
pentru mâna de lucru, precum şi timpul de instalare. 
Este un sistem extrem de simplu şi uşor de instalat. 
Cablurile sunt uşor de fi xat. Cu toate acestea nu se 
recomandă instalarea acestui sistem de către persoa-
ne neautorizate, deoarece în special conectarea ter-
mostatului la circuit este extrem de importantă pen-
tru buna funcţionare a sistemului.

Protecţie, indiferent de vreme
Sistemul de cabluri  pentru exterior de la Pur-

mo este uşor de adaptat pentru anumite zone 
care trebuie dezgheţate. Asocierea cu un sistem 
integral automat de reglare face ca sistemul să re-
acţioneze instantaneu. Sistemul acţionează nu-
mai în cazul în care gheaţa sau zăpada reprezin-
tă un pericol.

Sperăm că toată această prezentare v-a reamin-
tit înţelepciunea proverbului potrivit căruia vara ne 
pregătim pentru iarnă şi invers. În ciuda caniculei, 
acum este momentul să fi ţi dezgheţaţi şi să ape-
laţi cu încredere la sistemul de cabluri de dezghe-
ţare pentru exterior de la Purmo, care va garanta 
lucrărilor pe care le executaţi protecţie maximă pe 
vremea îngheţului de la iarna. Nu ezitaţi să ne în-
trebaţi orice vreţi să ştiţi despre acest sistem Pur-
mo inovator.

Vă salutăm foarte călduros, echipa dezgheţată de 
la Purmo!

Vizitaţi-ne la www.purmo.ro

Tünde Sándor
Managing Director 

Rettig Purmo România

Vara Purmo, şi iarna e perfect!

Cablul de încălzire 230 V/3400 W
Tip: Cablul  dublu 
Construcţia cablului: Cablul cu durata mare de viaţă
 Izolaţie XL PE
 Conductor cupru – împământare
 Ecranare folie aluminiu
 Cămaşă protecţie PVC
Lungimea cablului: 119,5 m
Lungimea cablului de alimentare: 10 m
Diametrul cablului: 7,5 mm 
Raza de curbură: aprox. 10 ori diametrul cablului (7,5 mm)
Putere: 28 w/m la 230 V
Toleranţă: -5/+10%
Aprobări: VDE / CE, certifi care ISO 9001
Temp max. la suprafaţă: 210°C
Temp max a conductorului: 90°C
Suprafaţă de acoperire: max 12 mp (280 W / mp)
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